Privacy Policy
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Ook wij hebben de wettelijke plicht om de
nodige stappen te zetten.
Paragliding Team Zeeland (hierna te noemen PGTZ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze zijn beschreven in dit Privacy policy;

•

Aan elke geregistreerde piloot vragen wij de NAW gegevens en een noodnummer (telefoon
nummer) in te vullen, zodat er bij calamiteiten contact opgenomen kan worden met de juiste
persoon.

•

Ook vragen om in te vullen welke vliegbrevetten en aantekeningen de piloot bezit, dit om te
kunnen controleren of de beoefenaar van de sport over geldige brevetten beschikt (brevetten
worden uitgegeven door de KNVvL). Dit ter bescherming van A de piloot zelf, B vereniging PGTZ
en C derden.

•

Alle gegevens vult u zelf in bij registratie en alleen het bestuur van PGTZ heeft toegang tot deze
gegevens. Gegevens blijven in het systeem staan totdat de piloot deze zelf aanpast of te
kennen geeft niet meer geregistreerd te willen blijven. Bewaartermijn loopt zolang men
geregistreerd blijft bij PGTZ, daarna zullen gegevens worden verwijderd.

•

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

•

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Informatieverstrekking. (waar worden gegevens nog meer voor gebruikt)
E-mail (gebruik van uw email adres)
PGTZ maakt gebruik van e-mail voor het verzenden van eigen nieuwsbrieven, planning van lierdagen en
evenementen. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van e-mails dan worden deze
toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor het ontvangen van e-mails
in uw gegevens op de website, die u middels uw persoonlijke inlogcode kunt aanpassen.
Overige media (o.a. gebruik van het door u verstrekte telefoonnummer)
Ook maken wij gebruik van Facebook en een app-groep (ad hoc informatie) om u op de hoogte te houden
van onze activiteiten.

Beeldmateriaal (gemaakt door PGTZ, u zelf of derden)
Voor promotionele en informatieve doeleinden van PGTZ maken wij gebruik van foto's/video's die gemaakt
zijn tijdens door PGTZ georganiseerde evenementen.
Doormiddel van uw handtekening op het registratiefomulier geeft u toestemming aan PGTZ om
beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent te gebruiken voor promotionele en informatieve
doeleinden.
Als PGTZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op
te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Paragliding Team Zeeland
p/a Duinweg 91
4356 GA Oostkapelle
e-mail: info@pgt-zeeland.nl

